


Dla małych miłośników zwierząt 
została przygotowana gra Domino Wild.
Pięknie zilustrowana, w całości wykonana z 
drewna. 
Podczas zabawy dzieci ćwiczą 
spostrzegawczość 
oraz kojarzą wspólne elementy. 
Dodatkowym atutem gry są rymowanki 
na temat zwierzątek. 
Przy każdym wykładanym klocku dziecko 
może je wypowiadać i dzięki temu ćwiczyć 
pamięć.

Zawartość opakowania:
•  28 drewnianych klocków
•  instrukcja A5

DOMINO WILD



Rozpoczynamy przygodę z matematyką, 
oczywiście w formie zabawy. 
Zestaw składa się z drewnianych, kolorowych 
patyczków, klocków z cyframi oraz podstawowymi 
symbolami matematycznymi.
Patyczki możemy wykorzystać  do pomocy 
w liczeniu. 
Rodzic układa zadania z klocków z cyframi, 
natomiast dziecko ma za zadanie odwzorować 
to ćwiczenie z kolorowych patyczków.
Można również układać kształty takie jak: 
trójkąty, kwadraty, romby, itd.

Zawartość opakowania:
     • 32 drewniane klocki z cyferkami 
        i symbolami matematycznymi
     • patyczki drewniane 4 kolory x 15 sztuk

CYFERKI Drewniany zestaw do nauki liczenia i kształtów



PIECZĄTKI dla dziewczynki

Drewniane stempelki będą ciekawym 
i nieodzownym dodatkiem do kreatywnych 
dzieł naszego dziecka. 
Stempelki posiadają modne wzory i ulubione 
motywy dziewczynek m.in.: unicorn, motylek, 
serce, kotek, lody .
Zestaw zawiera tusz w 4 kolorach, co pozwala 
na wprowadzenie różnych kolorów obrysu 
obrazka i pokolorowanie go w dowolny sposób. 
Na górze stempelka pokazany jest 
wzorcowy, pokolorowany obrazek.

Zestaw zawiera:
  12 drewnianych stempelków o różnych wzorach
  tusz w czterech kolorach



PIECZĄTKI dla chłopca

Drewniane stempelki będą ciekawym 
i nieodzownym dodatkiem do kreatywnych 
dzieł naszego dziecka. 
Stempelki posiadają modne wzory i ulubione 
motywy chłopców, m.in.: rakieta, popcorn, 
hamburger, pizza.
Zestaw zawiera tusz w 4 kolorach, co pozwala 
na wprowadzenie różnych kolorów obrysu obrazka 
i pokolorowanie go w dowolny sposób. 
Na górze stempelka pokazany jest 
wzorcowy, pokolorowany obrazek.

Zestaw zawiera:
  12 drewnianych stempelków o różnych wzorach
  tusz w czterech kolorach



ABECADŁO

Edukacyjna gra pamięciowa “Abecadło” to przyjazna 
gra przygotowana z myślą o najmłodszych dzieciach 
zaczynających naukę języka polskiego.
Jej zadaniem jest pomoc w opanowaniu 
pisowni i nauki abecadła, a także pamięci wzrokowej 
i spostrzegawczości.
W grze występują wyrazy, które mają związek 
z najbliższym otoczeniem dziecka i są dostosowane 
do wieku dziecka.
Dziecko zapoznaje się z literą dużą i małą oraz literą 
pisaną.

Gra zawiera:
72 żetony w tym:
· 36 żetonów z dużą literą drukowaną oraz wyrazem 
napisanym na linijkach
· 36 żetonów z obrazkiem oraz dużą i małą literą 
napisaną na linijkach
· instrukcję



REBUSOWO

Edukacyjna gra pamięciowa„Rebusowo"
to gra przygotowana z myślą o dzieciach 
zaczynających naukę w szkole podstawowej.
Jej zadaniem jest ćwiczenie pamięci wzrokowej
i spostrzegawczości, a także kojarzenie 
i rozszyfrowanie odpowiednich ilustracji i napisów.

Zawartość opakowania:
70 krążków:
  35 krążków - zadanie - rebus
  35 krążków - wynik rebusu
instrukcja A5



MEMO Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Edukacyjna gra pamięciowa „Memo z językiem 
angielskim„ to szybka i łatwa gra przygotowana 
z myślą o przedszkolakach i dzieciach zaczynających 
naukę języka angielskiego w szkole podstawowej.
W grze występują wyrazy, które mają związek 
z otoczeniem dziecka i są dostosowane do wieku 
dziecka.
Jej zadaniem jest pomoc w opanowaniu słownictwa 
i pisowni wybranych wyrazów
z języka angielskiego.
Ponadto podczas zabawy dziecko ćwiczy pamięć 
wzrokową i spostrzegawczość.

Zawartość opakowania:
72 krążki:
  36 krążków - rysunek + słowo po angielsku
  36 krążków - rysunek + słowo po polsku
instrukcja A5



MĄDRA GŁOWA gra w skojarzenia

Edukacyjna gra pamięciowa „Mądra głowa” 
to gra przygotowana z myślą o dzieciach 
zaczynających naukę w szkole podstawowej. 
Jej zadaniem jest pomoc w ćwiczeniu 
pamięci wzrokowej i spostrzegawczości, 
kojarzeniu wspólnych elementów i przedmiotów. 
Dodatkowo poszerza zasób słownictwa 
skojarzeń w języku polskim.

Zawartość opakowania:
62 krążki:
  31 krążków z rewersem niebieskim
  31 krążków z rewersem zielonym
instrukcja A5



PALCEM PO MAPIE

Edukacyjna gra pamięciowa „Palcem po mapie” 
przygotowana jest z myślą o dzieciach 
w wieku szkolnym (od 6 lat). 
Celem gry jest bezbłędne łączenie państw 
ze stolicami Europy oraz prawidłowe 
kojarzenie flag z danymi państwami.
Ćwiczy pamięć wzrokową i spostrzegawczość.

Zawartość opakowania:
70 krążków:
- 35 krążki „Państwa"
- 35 krążki „Miasta”
- instrukcja



ZNAJDŹ W GŁOWIE PRZYSŁOWIA

Gra pamięciowa „Znajdź w głowie przysłowie” 
Przysłowia towarzyszą nam od zarania dziejów. 
Wyrażają mądrość, naukę, przestrogę. 
Jeśli chcesz nauczyć się przysłów- zgodnie 
z powiedzeniem “przysłowia mądrością narodów” 
ta gra Ci w tym pomoże.
Jeśli myślisz, że znasz je wszystkie… 
Sprawdź się w naszej grze!

Zawartość opakowania:
72 krążki:
  36 krążków z rewersem czerwonym
  36 krążków z rewersem niebieskim
instrukcja A5
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